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Terceirização: entenda! 
 

O projeto de lei da Câmara sobre terceirização (PLC 30/2015) está atualmente na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, aguardando a designação de um relator. 

 
Além da CCJ, o PLC 30 deve ser analisado por outras três comissões, antes de chegar ao Plenário. A 

imagem abaixo mostra os caminhos que o PLC 30/2015 deve percorrer no Senado e o que acontecerá com ele 
depois da votação. É importante conhecer este percurso para saber onde devemos pressionar em cada etapa da 
tramitação. Afinal, perdemos a batalha na Câmara, mas a guerra ainda não acabou! 

 
Leia mais sobre a PLC 30 aqui. 
 

                                                          

Fique sabendo... 
4° CONPE acontece em agosto 

 
“Não existe formação plena do 

indivíduo se as Humanidades não 
puderem atuar no amadurecimento 
intelectual do estudante.” Está é a 
premissa que o SINPRO-SP usará para 
o 4° Congresso de Pesquisa e Ensino 
2015 com o tema “As ciências humanas 
na Educação”. 

O Congresso está sendo 
patrocinado pelo Sinpro-SP, que 
convida à todos os professores da 
cidade de Santos e região a participar. 

Para maiores informações, 
clique aqui.  

         Fonte: Sinpro SP 

Campanha Salarial - Ensino Superior 
 

No último dia 29/04, o Sinpro Santos e os demais sindicatos 

junto à Fepesp, se reuniram com o Sindicato das Mantenedoras do 

Ensino Superior (Semesp) onde receberam uma nova proposta de 

reajuste salarial para professores do ensino superior privado. 

Agora, os patrões oferecem 7,41% a partir de março. Apesar de 

esse índice cobrir a inflação acumulada no período, ele não corrige o 

ganho dos últimos 12 meses, que inclui o abono de 24%. Assim, o 

reajuste real da massa salarial seria da ordem de 5,51%. 

Por isso, mais uma vez, os sindicatos rejeitaram essa proposta e 

mantem a reivindicação de reposição salarial com ganho real. 

Fique atento professor! A próxima Assembleia do Ensino 

Superior está se aproximando. Em breve divulgaremos a data.  

http://www.sinprosantos.org.br/noticias/rejeitasenado-2
http://www.sinprosantos.org.br/noticias/4-congresso-de-pesquisa-e-ensino-2015

